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Skinman Soft, roztwór na skórę, 500 ml
 

Cena: 33,80 zł

Opis słownikowy

Dawka (60g+0,3g+0,1g)/100g

Opakowanie 500 ml (butelka)

Postać rozt.na skórę

Producent ECOLAB SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Alcohol isopropylicus, Benzalkonium
chloride, Acidum undecylenicum

Opis produktu
 

 

Produkt dostępny w ofercie apteki a zamówienie towaru możliwe na zasadach przedpłaty na konto z odbiorem własnym. Produkt
dostępny na fakturę wyłącznie dla ludności dla potrzeb leczenia lub podmiotów prowadzących działalność leczniczą na podstawie
Zapotrzebowania określonego w ustawie.

 

ECOLAB Skinman Soft - Łagodny preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.

 

 

Właściwości:
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Skinman soft jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności bakteriobójczej, prątkobójczej, 
grzybobójczej i przeciwwirusowej. W leku zastosowano substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy
wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania.

 

Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze rąk drobnoustrojom: bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy), grzybom i
wirusom HBV, HIV, rotawirusom i wirusowi opryszczki.

 

Obszar zastosowań:

- ręce - TAK

- skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami - NIE

- substancje pielęgnujące - TAK

- H5N1, A/H1N1 - TAK

- rotawirusy - TAK

- HBV, HCV, HIV - TAK

- Norovirusy - TAK

 

 

Pojemność: 500ml

 

 

Sposób użycia:
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Preparat tylko do użytku zewnętrznego. Roztwór gotowy do stosowania. Produkt należy stosować w stanie nierozcieńczonym.

 

Higieniczne odkażanie rąk:

- 3 ml produktu wcierać w dłonie przez 30 sekund.

 

 

Chirurgiczne odkażanie rąk:

- 5 ml produktu wcierać w dłonie przez 1½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie. Dłonie podczas dezynfekowania muszą być ciągle
wilgotne.

 

 

Działanie prątkobójcze:

- 3 ml produktu wcierać w dłonie przez ½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie.

 

 

Skład:

100 g roztworu zawiera:

Substancje czynne:

60,0 g alkoholu izopropylowego

0,15 g chlorku benzalkoniowego

0,1 g kwasu undecylowego.
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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